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EDITORIAL 

Milí farníci a přátelé, 

Advent je radostným časem očekávání Ježíšova příchodu. Ten, na kterého se 

těšíme, nám vždy dává hodně příležitostí k tomu, abychom se na setkání s ním 

mohli dobře připravit. 

Přeji vám, abyste tyto šance co nejlépe využili. Kéž vám Boží Děťátko daruje 

všechno, co potřebujete k plné hojnosti, a to především dary duchovní. 

Požehnané, radostné a milostiplné vánoční svátky  

přeje P. Jan a Lenka 

PASTORACE 

Advent je liturgické období. Děsí nás, nebo je opravdu časem radosti? 

Na jednom internetovém portálu byly zveřejněny výsledky průzkumu 

provedeného mezi mladými lidmi. Otázka zněla víceméně takto: „Co se ti 

vybaví, když slyšíš slovo advent?“ Mezi věřícími zněly takovéto odpovědi – 

nejvíce se objevovala slova roráty, adventní věnec, fialová barva liturgického 

oblečení, pokání. Dalo by se říci, že tyto postřehy byly celkem trefné, protože 

advent je opravdu spojován především s adventním věncem a roráty. Jsou to 

zvláštní znaky charakteristické pro adventní dobu.  

V evangeliu na 1. neděli adventní Ježíš vypráví také o znameních, která se 

mají ukázat na nebi a na zemi, jejichž správné poznání je pro nás výzvou 

k zamyšlení. Na první pohled by nás mohla Ježíšova slova vyděsit, protože 

říká, že bude „na zemi úzkost národů bezradných nad hukotem a příbojem 

moře, lidé budou zmírat strachem“(Lk 21,25-28). To všechno poukazuje na 

katastrofický obraz skutečnosti, která dříve nebo později přijde.  

Jenomže cílem Ježíšova učení nebylo vyvolání strachu nebo vyděšení 

posluchačů – jeho současníků a také těch žijících v pozdějších dobách. Sv. 

Řehoř veliký píše, že Ježíš to řekl, aby přiměl naše srdce k bdělosti. Abychom 

byli ostražití, nežili v nevědomosti, ale aby tato bázeň vždycky povzbuzovala 

naše srdce, aby se starala o upevnění v dobrém. 

Vstupní modlitba 1. adventní neděle také vyzývá k modlitbě o vytrvalost 

v dobrém. Aby setkání s Kristem, ke kterému přece všichni směřujeme, bylo 

pro nás všechny radostným padnutím do náruče milujícího Otce, nikoliv 

nemilosrdným soudem odsuzujícím nás k věčnému vyhnání. Jak to setkání 



bude vypadat, to závisí na stupni a kvalitě našeho pozemského života. Jak 

veliká láska naplňuje naše srdce a vyjadřuje se konáním dobrých skutků. 

Liturgie první neděle směřuje naši pozornost k tomu, abychom se odpoutali od 

toho, co je pozemské. Je možné ulpět na tom, co je znamením a symbolem a 

zapomenout úplně na to, co se pod tím skrývá, na vnitřní rozměr té 

skutečnosti. Je možné žasnout nad krásou adventu, nad tím vším, co různými 

způsoby probouzí naše smysly, nad folklórem, ale neudělat ani krok dopředu a 

zůstat stát pouze před viditelnými věcmi, a nevidět v nich Boha. 

Proto na prahu adventu stojí za to, abychom si uvědomili dvě věci: 

1) Jak říká Ježíš v evangeliu, že se blíží den našeho vykoupení (Lk 21,28) 

„Ten den přijde na všechny, kdo přebývají na celé zemi“ (Lk 21, 35). Tato 

perspektiva setkání s Pánem by měla být přítomna v našem životě každý den, 

měla by nám pomáhat dobře volit a rozhodovat se. Jasně si uvědomujeme, že 

tomu tak vždy v našem životě není. 

2) Měli bychom pamatovat na to, že každý nový den je pro nás šancí, 

abychom tento stav změnili k lepšímu. Každý nový den je „novým 

otevřením“, další příležitostí k tomu, abychom šli do hloubky a přešli od 

znamení a symbolů ke konkrétnímu významu, který se pod těmito znameními 

a symboly skrývá. Každý nový den nám přináší novou šanci, abychom odkryli 

podstatu. 

Možná, že by stálo za to, alespoň na čas adventu učinit naší denní modlitbou 

slova Žalmu „Ukaž mi své cesty, Hospodine, a pouč mě o svých stezkách“ (Ž 

25, 4). 

 Advent je čas radosti, která vyplývá z každé nové šance dané Bohem. 

P. Jan 

 

EKONOMIKA 

VYÚČTOVÁNÍ KASIČKY – KYTKY 

Konečný stav k 13. 8. 2017  činil         233,- Kč 

  18. 12. 2017 z kasičky  + 1 083,- Kč 

  22. 7. 2017 z kasičky  +    833,- Kč 

    Celkem    2 149,- Kč 

Příjem celkem 2 149,- Kč. 

Výdej celkem 2 133,- Kč. 

Mám u sebe 16,- Kč. 



Peníze byly použity na řezané květiny, velikonoční hortenzie, rohožku u 

kostela, kropáč na zalévání květin v zahradě, darovací květiny příležitostné – 

Dny Evr. dědictví, pouť, … 

Všechny paragony mám k nahlédnutí. 

V. Petružálková 

PŘEJEME 

Prokop Jakubička 

Ondřej Jakubička 

Barbora Kurfiřtová 

Božena Bernardová 

Hana Vacková  

Štěpán Tomešek 

Rozálie Procházková  

Anna Jelínková 

Bohuslav Lédl 

Eva Dobrá 

Milota Šollová 

Všem za farnost přejeme stálou Boží ochranu a mnoho lásky. 

  

Blahopřejeme manželům Štreglovým ze Železného 

Brodu k 35. výročí svatby. 

Blahopřejeme manželům Martínkovým ze Železného 

Brodu k 45. výročí svatby. 

 

NENECHTE SI UJÍT 

Pozvánka místní skupiny České křesťanské 
akademie - Český ráj: 
Srdečně zveme: 

  
středa 12.12.2018, 18:15,  

aula sklářské školy, Železný Brod 

JOSEF BROŽEK: ATHOS 

Athos „Svatá Hora“ – z řeckého Agion Óros, je jeden ze tří poloostrovů na 

severořeckém Chalkidiki.  

Nachází se zde mnišský stát, tvořený dvaceti mužskými kláštery (monastýry). 

Letos v březnu jej mohl již po několikáté navštívit pravoslavný kněz ze 



Železného Brodu – Josef Brožek. Rád se s posluchači poděli jak o obrázky, 

tak i o zážitky a prožitky. 

 

 

 

VÁNOČNÍ DÁREK NA POSLEDNÍ CHVÍLI 
 

sobota 15. 12. 2018,    

10h - cca12h, Foyer KC Kino, Železný Brod 
 

Obdivovat i nakoupit budete moci výrobky z produkce místních řemeslníků a 

výtvarníků. 

  

 

KOLEDOVÁNÍ  NA  POUŠTI 

středa 26. 12. 2018,  

13:30, kostelíček sv. Jana Nepomuckého nad Železným Brodem 

 
Zahájíme „finskými koledami“, přednese kostelíčkový sbor.  

Poté se přidají všichni přítomní s koledami českými.  

 

Zveme všechny zpěváky i nezpěváky z blízka i z dáli. Přijďte se potěšit 

srdečnou pouštěckou atmosférou. 

 

Kdo bude chtít koledníky a spolukoledníky potěšit či odměnit, ať vezme 

nějaké vánoční dobroty s sebou. A něco teplého na zahřátí těla i ducha 

připravíme. 

Přejeme všem usebraný čas adventní, radostné prožití svátků vánočních a 

mnoho štěstí a zdraví v Novém roce. 

 Těšíme se na setkání s Vámi. 

Martin Tomešek. 
  

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY   
 

v kostele Nejsvětější Trojice ve  Bzí. 

PRO ZPĚV A VARHANY V PODÁNÍ EVY LÉDLOVÉ A BOHUSLAVA LÉDLA 

dne 8. prosince 2018 v 16.00 hod.  



Tomáš Vůjtek 

VÁNOČNÍ HRA aneb O tom slavném narození  
 

Neděle 16. prosince 2018 
14:00 Farní zahrada kostela sv. Jakuba Většího v Železném Brodě 
 

Hrají členové Studia Hamlet 
 

FÓRUM 

PŘÍBĚH VÁNOČNÍ PÍSNĚ – OSMIČKOVÉ 

VÝROČÍ 

Historie vánočních koled sahá do 13. století. Podle legendy je autorem vůbec 

první koledy sv. František z Assisi (1181-1226). Slovo koleda z latinského, 

calendae, což je označení pro první lednové dny, kdy se slavil slunovrat. 

Zřejmě nejznámější koledou na světě je dnes Tichá noc, která poprvé zazněla 

o vánocích r. 1818 na půlnoční mši v salzburském Oberndorfu . Jejím autorem 

je rakouský venkovský učitel a varhaník Franz Xaver Gruber. Traduje se, že se 

o její vznik zasloužili kostelní myši. O půlnoční mši tehdy měli lidé slyšet 

úplně jinou skladbu. Do varhanních měchů se pustily myši, a tak F. Gruber 

narychlo shánělmskladbu pro jiný nástroj - kytaru. Kaplan Joseph Mohr mu 

tehdy přinesl svou dva roky starou báseň, k níž stačilo Gruberovi pouze složit 

melodii. Oblibu si zpočátku získala v okolí Salzburku. Čas její slávy přišel až 

až s „převozem“ do Tyrol, kam ji přinesl opravář varhan. Odtud se dostala na 

lipský veletrh, aby se záhy rozšířila do celého světa. Dnes je přeložena do 300 

jazyků a nářečí včetně češtiny.  

Informace z křesťanského magazínu šalamounky upravila  

V. Petružálková 

AŤČIN SLOUPEK 

V pondělí ráno, kdo chce, je na rozcvičce. Já měřím krevní tlak, mamka 

hladinu cukru, ke snídani je co kdo chce, vše je připravené na obložených 

stolech. Od 9 do 11 hodin máme pobyt v solné jeskyni v hotelu Krakonoš. 

Odpoledne jsme v přírodní rezervaci Kladská. Je krásně teplo a svítí sluníčko, 

zastavujeme se v Lunaparku, prohlížíme japonskou zahradu a dáváme si pohár 

s vaječným koňakem. 



V úterý v 9 u fontány máme sraz. Hrají Lazebníka sevillského (Rossini) – 

nádhera. Potom jdeme parkem k Ferdinandovu prameni, někdo až do Úšova, 

tam je pramen Antoníčkův. Odpoledne jedeme do Bavorska. Ve Waldsassenu 

je už katedrála bez lešení, všechno září čistotou a zlatem. Zapalujeme svíčku 

za šťastnou cestu. Po Německu jedeme až do Aše a Františkových Lázní. 

V kostele na oltáři visí velký Maltézský kříž. Po večeři jedeme do bazénu 

s toboganem. 

Pokračování příště.    Aťka 

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU 
MODLITBY 

Denní modlitba Apoštolátu a její úmysly 
Nebeský Otče kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, 

který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti v něm 

nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti.   

Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o 

tvé lásce. Spolu s Pannou Marii, Matkou našeho Pána a Matkou církve, to 

všechno přináším jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce a 

našich biskupů… 

Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás! 

Svatá Terezie Od Dítěte Ježíše, oroduj za nás! 

Evangelizační: Ve službě předávání víry 

– aby všichni, kdo slouží při předávání víry aktivně, v dialogu se 

světem kultury nacházeli jazyk vhodný pro naši dobu. 

Národní:  

– aby křesťané pěstovali ve svém srdci hlubokou touhu po živém Bohu  

 

Najděme si každý den chvíli a zamysleme se v modlitbě 

nad daným veršem z Písma svatého 
 

1.12. Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, 

opilstvím a starostmi o živobytí a aby vás onen den nepřekvapil 

jako past. Neboť přijde na všechny, kteří přebývají na zemi. 

2.12. 

ne 

 Ať ve vás Pán rozhojňuje stále víc a více lásku jednoho k druhému 

i ke všem lidem 

3.12. Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu; ale řekni jen 

http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=1&m=12&r=2018
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slovo, a… 

4.12. Hospodinovo jednáni je jen láska a věrnost pro ty, kdo plní jeho 

smlouvu a nařízení. Důvěrně se stýká Hospodin s těmi, kdo se ho 

bojí, dává jim poznat svou smlouvu. 

5.12. ...potom vzal těch sedm chlebů i ryby, vzdal díky, lámal a dával 

učedníkům a učedníci zástupům. I jedli všichni a nasytili se. 

6.12. "Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království 

nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích." 

7.12. Tu se dotkl jejich očí a řekl: „Podle vaší víry se vám staň.“ A 

otevřely se jim oči. 

8.12. Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. 

Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš…“ 

9.12. 

ne 

„Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu 

stezky! každé údolí ať je zasypáno, každá hora a každý pahorek 

srovnán; kde je co křivého, ať je narovnáno, cesty hrbolaté ať se 

uhladí! A každý člověk uzří Boží spásu.“ 

10.12. ... řekl ochrnutému: „Pravím ti, vstaň, vezmi své lůžko a jdi domů.“ 

A ihned před nimi vstal, vzal to, na čem ležel, šel domů a chválil 

Boha. 

11.12. Co myslíte? Má-li někdo sto ovcí a jedna z nich zabloudí, nenechá 

těch devadesát devět na horách a nejde hledat tu, která zbloudila? 

12.12. Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a 

já vám dám odpočinout. 

13.12. "Amen, pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nevystoupil 

nikdo větší než Jan Křtitel; avšak i ten nejmenší v království 

nebeském je větší nežli on." 

14.12. Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni 

se v ozdobu věčné slávy, kterou ti dává Bůh. 

15.12. Eliáš již přišel, ale nepoznali ho a udělali s ním, co se jim zlíbilo; 

tak i Syn člověka bude od nich trpět. 

16.12. 

ne 

 Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Vaše ušlechtilost ať je 

známá všem lidem. Pán je blízko. O nic nemějte starost! Ale ve 

všem předkládejte Bohu své potřeby v modlitbě a prosbě s 

děkováním. Pak Boží pokoj, který převyšuje všecko pomyšlení, 

uchrání vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši.  

17.12. Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, hrdina, vítěz, plesá nad tebou 

v radosti, obnovil k tobě svou lásku, s veselím nad tebou jásá jako 

ve dnech svátku. 

18.12. ‚Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel,‘ to jest 

přeloženo ‚Bůh s námi‘. 
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19.12. Anděl mu řekl: „Neboj se, Zachariáši, neboť tvá prosba byla 

vyslyšena; tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno 

Jan…“ 

20.12. Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. 

Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš…“ 

21.12. Zapřísahám vás, jeruzalémské dcery, při gazelách a při polních 

laních: nebuďte a nezburcujte lásku, dokud nebude chtít sama. 

22.12. Zapřísahám vás, jeruzalémské dcery, při gazelách a při polních 

laních: nebuďte a nezburcujte lásku, dokud nebude chtít sama. 

23.12. 

ne 

Když Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, pohnulo se dítě v jejím těle; 

byla naplněna Duchem svatým a zvolala velikým hlasem: 

„Požehnaná jsi nade všechny ženy a požehnaný plod tvého těla...“ 

24.12. Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil 

svůj lid a vzbudil nám mocného spasitele z rodu Davida, svého 

služebníka,...rozpomenul se na svou svatou smlouvu, … že nám dá,  

abychom vysvobozeni z rukou nepřátel a prosti strachu jej zbožně a 

spravedlivě ctili po všechny dny svého života. 

25.12. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto 

vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do 

jeslí. 

26.12. Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do 

konce, bude spasen. 

27.12. O tom, co bylo od počátku, co jsme slyšeli, vlastníma očima viděli, 

bedlivě pozorovali a čeho jsme se svýma rukama dotýkali, o Slovu 

života svědčíme a zvěstujeme vám. Život se zjevil, a my jsme ho 

viděli, Život věčný, který byl u Otce a zjevil se nám. 

28.12. ... anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl: „Vstaň, 

vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti 

neřeknu; neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil.“ 

29.12. .. vzal ho Simeon do náručí a takto chválil Boha: „Nyní propouštíš 

v pokoji svého služebníka, Pane, podle svého slova v pokoji, neboť 

mé oči viděly tvé spasení, které jsi připravil přede všemi národy – 

světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael.“ 

30.12.  Synu, ujmi se svého otce, když zestárne, a netrap ho, dokud je živ. 

Slábne-li mu rozum, ber na něj ohled a nepohrdej jim, když ty jsi v 

plné sile. Nezapomene se ti, žes měl soucit s otcem, započítá se ti 

(jako náhrada) za tvé hříchy. 

31.12. Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. 
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http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=21&m=12&r=2018
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=22&m=12&r=2018
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=23&m=12&r=2018
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=24&m=12&r=2018
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=25&m=12&r=2018
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=26&m=12&r=2018
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=27&m=12&r=2018
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=28&m=12&r=2018
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=29&m=12&r=2018
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=30&m=12&r=2018
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=31&m=12&r=2018


FARNÍ KALENDÁŘ    
Od 4. 12. budou ve všední dny v Železném Brodě mše sv. na faře. 

Každý čtvrtek až do odvolání budou mše sv. v Žel. Brodě 

 ráno v 8:00 hodin.  

Mše sv. ráno v 8:00 budou v Žel. Brodě také 11. 12., 12. 12. a 13. 12. 

Každou adventní neděli bude koncert duchovní hudby v kostele sv. 

Jakuba  v Žel. Brodě. 

Biblické hodiny budou 5. 12. a 14. 12. 

 

1. 12.  

1.neděle adventní 

18:00 Koncert duchovní hudby v kostele sv. Jakuba 

v Žel. Brodě 

8. 12. /sobota/ 10:00 

16:00 

Příprava na biřmování 

Koncert duchovní hudby v kostele Nejsvětější 

Trojice ve Bzí 

9. 12. 

2.neděle adventní 

  8:30 

18:00 

Mše sv. v Ž. B. na ochranu lidského života 

Koncert duchovní hudby v kostele sv. Jakuba 

v Žel. Brodě 

11.12.,12.12., 

13.12.  

  8:00 Mše sv. v Žel. Brodě 

15. 12. /sobota/ 17:00 Koncert pěveckého sboru Řetízek v Držkově 

Předvánoční novéna se Svatou Rodinou 

 - 1. setkání 

16. 12. 

3.neděle adventní 

14:00 

 

18:00 

Vánoční hra na zahradě u kostela sv. Jakuba 

v Žel. Brodě 

Koncert duchovní hudby v kostele sv. Jakuba 

v Žel. Brodě 

23. 12. 

4.neděle adventní 

16:00 Koncert duchovní hudby v kostele sv. Jakuba 

v Žel. Brodě 

Předvánoční novéna se Svatou Rodinou  

- Poslední setkání – fara v Žel. Brodě 

1. 1. 2019 9:00 Mše sv. v Žel. Brodě 

6. 1. /neděle/ 

Slavnost 

Zjevení Páně 

 Mše svaté jako každou neděli 

 



POŘAD BOHOSLUŽEB  
VE VÁNOČNÍM OBDOBÍ  2018    

Den Hodina Místo 

Štědrý den 

 

24. 12. 

/pondělí/ 

16:00 

20:00 

22:00 

24:00 

24:00 

Loučky 

Zásada 

Bzí 

Krásná 

Železný Brod  

Slavnost 

Narození Páně 

25. 12. / úterý / 

  9:00 

11:00 

15:00 

16:00 

Železný Brod 

Loučky 

Setkání u jesliček v Držkově 

Krásná 

Svátek 

sv. Štěpána 

26. 12. / středa / 

 9:00 

13:30 

16:00 

 

Železný Brod 

Koledování Na Poušti 

Držkov 

Sbírka na bohoslovce - Svatoštěpánská 

koleda 

 

Svátek sv. Jana 

apošt.,evangelisty 

27. 12. / čtvrtek / 

 

  8:00 

 

Mše sv. na faře v Žel. Brodě 

 

Svátek Sv. Rodiny 

31.12. 

/pondělí / 

  

 16:00 

 

Mše sv. v kostele v Žel. Brodě 

 – na poděkování za uplynulý rok 

 

Matky Boží 

Panny Marie 

1.1.2019 

 

9:00 

 

 

Mše sv. v Žel. Brodě  

 

Slavnost  

Zjevení Páně 

6. 1. /neděle / 

 

  

 

 

Mše sv. podle obvyklého nedělního pořadu 

    



PRAVIDELNOSTI 

Pravidelný pořad bohoslužeb 

Železný Brod   kostel sv. Jakuba   úterý 18:00 

        středa 18:00 

        čtvrtek   8:00 

        pátek 18:00 

        neděle   8:30 

Bzí   kostel Nejsvětější Trojice  sobota 18:00 

Držkov   kostel sv. Bartoloměje   čtvrtek  16:00 

Krásná   kostel sv. Josefa   neděle 16:00 

Loučky  kostel sv. Antonína   neděle   11:00 

Zásada   kaple sv. Prokopa   sobota   16:00 

Své příspěvky či připomínky můžete předávat P. Janovi nebo Lence Pešatové 

nebo také posílat v elektronické podobě na adresu:  

fz.jakub@seznam.cz,  

a to vždy do předposlední neděle v měsíci. 

Redakce si vyhrazuje právo krátit či upravovat příspěvky. 

Zpravodaj pro svoji vnitřní potřebu vydává ŘK farnost Děkanství Železný 

Brod.  

Římskokatolická farnost Děkanství Železný Brod 

Fr. Balatky 132, 486 22 Železný Brod, tel: 603 555 570, 483 389 223,  

731 479 031 

čísla účtů v GE Money Bank: 

Železný Brod: 500601574/0600 

Bzí: 216475312/0600 

Držkov:216490109/0600 

Krásná:216489925/0600 

Loučky:216490336/0600 

e-mail: farabrod@volny.cz, janjucha@email.cz 

Spravujeme též farnosti: Bzí, Držkov, Loučky, Krásná 

Misionáři Matky Boží z La Salette: P. Jan Jucha MS 

Více o nás a o naší farnosti: www.farnostzeleznybrod.cz 

mailto:fz.jakub@seznam.cz

